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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (3) كتاب الطهارة –الموطأ شرح: 
 باب: ما جاء في المسح بالرأس واأُلذنين -باب: جامع الوضوء 

 عبد الكريم الخضير :الشيخ
 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
  .أجمعينه نبينا محمد وعلى آله وصحب ،عبده ورسوله وبارك علىوسلم وصلى هللا  ،الحمد هلل رب العالمين

    .سم
 هللا الرحمن الرحيم  مسب

محمدد  وأشدد  ولدده وصددحبه نب نددا  ،والمرسددش ن األنبيددا والصدد ة والسدد م أشدد   شددر   ،العددالم ن هلل ربالحمدد  
  . جمع ن

  الجزا .واجزه أنا خ ر  ،لش خنا الشهم اغفر
  :قال اإلمام يح  

  : جامع الوضو باب
 :قدالف ،سدتطاب سدل  أدن اا -صدش  هللا أشيده وسدشم- رسدول هللان    بيدهأن مالك أن هشام بدن أدروة أدن 

 .((؟ا  ج   ح كم ث ث   حجار  و))
خدر   -صدش  هللا أشيده وسدشم-رسدول هللا   نهريدرة   بد أدن   بيدهأن الرحمن  أن مالك أن  الع   بن أب 

ن ، ار قوم مؤمن ن))الس م أشيكم  :إل  المقبرة فقال  (( ت إخواننا و  ت إن  ق  ر  ،قون حشا  هللا بكم ا ا إنوا 
خوانند ، صدحاب  ندتم  ،ب )) :قال ؟نكالسنا بإخو : يا رسول هللا  قالواف فدرطهم أشد   او ند ،الدي ن لدم يدأتوا بعد  اوا 

ر  دت لدو كدان لرجد  خ د  غ د  ر )) :؟ قدالمدن  متدك ك ف تعدر  مدن يدأت  بعد ك ،يا رسول هللا :فقالوا ((الحوض
 اغدر   دوم القيامد  فدإنهم يدأتون  )): ، قداليا رسدول هللا قالوا: بش  ؟((ا يعر  خ شه  ،همهم ب  ف  خ       ،محجش 

 :كما  يا  البع ر الضال،  نا  هم رجال أن حوض  ف   يا ن   ،و نا فرطهم أش  الحوض ،محجش ن من الوضو 
 . ((افسحق   ،افسحق   ،افسحق   :فأقول ،فيقال: إنهم ق  ب لوا بع ك ، ا هشم ، ا هشم

جشد  أشد   بدن أفدان مالك أن هشام بن أروة أن  بيه أدن حمدران مدول  أثمدان بدن أفدان  ن أثمدان أن
لدوا  نده فد   اوهللا ألحد ثنكم حد  ث   :ثدم قدال ،بمدا  فتوضدأ ، فد أابصد ة العصدر هيندآفجدا  المدؤين ف ،المقاأ 

 توضددأ  امددر  مددا مددن )): يقددول -صددش  هللا أشيدده وسددشم-سددمعت رسددول هللا  :، ثددم قددالكتدداب هللا مددا حدد ثت موه
  .((الص ة األخرى حت  يصش ها ه وب نغفر له ما ب نإا الص ة  ، ثم يصش هفيحسن وضو 

َلاتِ  اآليد  راه  ري  هيه  :قال مالك د ِ  َن السال ِهبن دِ  ِإنال النَحَسدَناِت   دين دَن الشال ن دا مِ  دَ َة َطَرَفدِ  النالَهداِر َوز َلف  َيِلدَك  }َوَ ِقدِم الصال
َرى لِ    .[( سورة هو 111)] {شيالاِ ِرينَ ِيكن
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هللا أشيدده  صددش -الصددنابح   ن رسددول هللا  أبدد  هللاأددن مالددك أددن زيدد  بددن  سددشم أددن أطددا  بددن يسددار أددن 
يا اسدتنثر خرجدت الخطايدا مدن  ،يدهالمدؤمن فتمضدمض خرجدت الخطايدا مدن فِ  العبد إيا توضدأ )) :قال -وسشم وا 
فدإيا غسد    يده خرجدت  ،فار أ نيهحت  تخر  من تحت  ش، هفإيا غس  وجهه خرجت الخطايا من وجه ، نفه

فإيا مسح بر سه خرجت الخطايا من ر سده حتد  تخدر  مدن  ،هيالخطايا من   يه حت  تخر  من تحت  ظفار   
))ثدم كدان مشديه  :قدال ((فإيا غس  رجشيه خرجت الخطايا من رجشيه حت  تخر  مدن تحدت  ظفدار رجشيده ، ينيه

 .((له وص ته نافش  إل  المسج 
إيا )) :قدال -صش  هللا أشيه وسدشم-أن  ب  هريرة  ن رسول هللا   بيهصالح أن   ب أن مالك أن سه   بن 

 مدع  و ،المدا  بع نيده مدعإل هدا ك  خط لد  نظدر خرجت من وجهه وجهه  أ العب  المسشم  و المؤمن فغس توض
 ، خدر قطدر المدا  مدع  و ،مدع المدا  ها   اهبطشت خط ل  خر قطر الما ، فإيا غس    يه خرجت من   يه ك  

مددن  ا، حتدد   خدر  نقي د خددر قطدر المدا   و مدع ،ه مددع المدا مشدتها رجد  خط لدد كد   خرجدتفدإيا غسد  رجشيدده 
  .((الينوب

صدش  هللا أشيده -ر  ت رسول هللا  :ن  بن مالك  نه قالطشح  أن    ب بن  أب  هللابن  إسحاقأن مالك أن 
 -صدش  هللا أشيده وسدشم-هللا  رسدول فدأت  ،فشدم  جد وه اتم  الندا  وضدو   فدال ،وحاندت صد ة العصدر -وسشم
 ،ن منهلوثم  مر النا   توض ،ف  يلك اإلنا    ه -صش  هللا أشيه وسشم-فوضع رسول هللا  ،ف  إنا  و بوض

 . وخرهممن أن   واتوضلالنا  حت   أفتوض ،لما   نبع من تحت  صابعه ت ا فر  :قال  ن 
ثدم خدر   ،ه: من توضأ فأحسن وضدو لهريرة يقو  باه سمع نهللا الم ن  المجمر   ن أب أن مالك أن نعيم ب

نه يكتب له بإح ى خطوت ، ام يعم  إل  الص ة ف  ص ة ما هإل  الص ة فإن اأام    ه ، ويمحد  أنده حسن يوا 
 :قدال ؟يدا  بدا هريدرة لدم :اقدالو  ،ا بعد كم  ار   ا أظمكم  جر   فإن ،عَ سي كم اإلقام  ف   حفإيا سمع  ،ى س ل باألخر 

 .االخطمن  ج  كثرة 
 :فقدال سدع   ،سأل أن الوضو  مدن الغدالب بالمدا سع    نه سمع سع   بن المس ب ي   بن  أن مالك أن يح 

 إنما يلك وضو  النسا .
إيا شدرب )) :قدال -صدش  هللا أشيده وسدشم-أن مالك أن  ب  الزنا  أن األأر  أن  بد  هريدرة  ن رسدول هللا 

 .((إنا   ح كم فشيغسشه سبع مرات ف ب ال ش
وخ ددر  ،واأمشددوا ،سددتقيموا ولددن تحصددوا))ا :قددال -أشيدده وسددشم  هللا صددش-مالددك  ندده بشغدده  ن رسددول هللا أددن 

 .((وا يحافظ أش  الوضو  إا مؤمن ، أمال م الص ة
يقول  .ه وصحبه أجمعيننبينا محمد وعلى آل، عبده ورسوله وبارك على وسلم وصلى هللا ،الحمد هلل رب العالمين

 : -رحمه هللا تعالى-المؤلف 
 : جامع الوضو  باب

 .موقوفةأن تكون مرفوعة أو واألحاديث أعم من  ،الباب الذي يجمع األحاديث الواردة في صفة الوضوء
  :-رحمه هللا-يقول 
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أددن   سددل -صددش  هللا أشيدده وسددشم-أددن مالددك أددن هشددام بددن أددروة أددن  بيدده  ن رسددول هللا   حدد ثن  يح دد"
ذى عتتن المختتر  والمتتراد ب تتا ة التتة األ :واإلبابتتة ،لبلتتب، أي بلتتب البيتتبلالستتين والتتتاء : ستتتبابةاال "سددتطاب اا

 بالحجارة أو بالماء. 
متن  ،متن محاستن التدينوالب تارة والناافتة والن ا تة  ،وا  الة األقتذار ،استجمر أو ىاستنج ذاةاستباب الرجل  :قالي

النصتارى ي اولتون كتان فقد  ،مثل  ذا الباب ين أن  ذا الدين وسط بين األديانبا يُ ، ومممحاسن  ذا الدين العايم
وهلل -، بتتل تقتترل بالمقتتاريل، فتتديننا وستتط بالمتتاء ثتترة التتة األ ، وال يكفتتي موالي تتود يشتتددون فتتي أمر تتا ،النجاستتا 

يغستل  مما يتذكر  أن غستااًل و  ،وبين مباشرة النصارى ل ذه القاذورا  والنجاسا  ،بين أثار وأغالل الي ود -الحمد
 ،ستببالعتن ل متن غيتر أن يتدعى فست  ،ةأسلم متن غيتر دعتو  ،وهللا المستعان أمريكاالثياب في بالد الحضارة في 

 ،الثيتتاب متتن المستتلمين وليستت  ل تتا را حتتة وتأتيتته ،النصتتارى فتتال يبيتتت را حت تتا تأتينتتا الثيتتاب متتن قومتته متتن :فقتتال
 تو ديتن الناافتة متن غيتر  -وهلل الحمتد- التدينف ، تذا الستبب، فأستلم لابةستتبواال االستتنجاءوالسبب في ذلتك  تو 

ألن بعتل النتاس  ؛اجتل غب تولذا جاء تنايف وتسريح الشتعر والتر  ؛يعني بعل الناس ي يد في  ذا الباب ،مبالغة
 اوقتًتبعتل النتاس يمكتث  ،عتن تحصتيل األ تم وقتهثيابته مبالغتة تع فتي ناافتة أو ،كان في ناافة بدنته يبالغ سواء

لتبس  ةذابحيتث  ،عتدد أيتام الستنة بقتدرووجد متن كتان عنتده متن الثيتاب  ،الساعا  يناف ويصففيمكث  ،بوياًل 
ولتتذا أبتتواب  ،ستتتقذروا دروا ويُ اعتته أن ُيتتتبال يرضتتى أل ،فالتتدين وستتط ،وتبتتذير، مثتتل  تتذا ستتر  ال يعتتود ةليتته اثوًبتت
: صح في الخبر اولذ ؛ و أ م من ا رة على حساب ماال تكون  ذه الب ا اوأيًض  ،لب ارة تتصدر الكتب أل ميت اا
 تتور بتتالما ر التتذي يغتتري بعتتل النتتاس فيعوقتته عتتن تكستتر ثتتورة حتتب الا أنمتتن أجتتل  ((متتانالبتتذاذة متتن اإلي))

لمستتلم عتتن ولتتذا ن تتى ا ؛لكتتن ال يبتتالغ اإلنستتان ،مبلوبتتةستتتبابة االف ،فالتتدين وستتط ، تتو أ تتم متتن ذلتتك تحصتتيل متتا
لكتن يجتو  أن يغستله عشتر  ،متن غستله ثتالث مترا في التنايتف عشر مرا  أبلغ  يعني غسل العضو ،اإلسرا 
 تتو أ تتم  لكتن ال يكتتون علتتى حستاب متتا ،يبلتتب  تتذه الناافتة و تتذه الن ا تتة ،وستط -وهلل الحمتتد-فالتتدين  ،ال ؟مترا 
 ءالشتتي هر فتتي عبفتته ومالبستتاتتوالن ،الوقتت  فتتي تصتتفيف شتتعره يضتتيع عليتته متتنتجتتد بعتتل النتتاس يستتر   ،امن تت
  . ذا يدخل في حي  السر  ، ذا مذموم ،يرالكث
 ،توضتأ وصتلى ؟ لتو شتخب بتال ولتم يستتن ،ستتبابةحكتم اال متا أواًل  "؟(( وا  جد   حد كم ث ثد   حجدار)) :فقال"

وعنتد الشتافعي وأحمتد واجتب ال  ة،واجبت  حنيفتة ستنة وليست وأبيستنجاء عند مالك ؟ االبابلة أمصالته صحيحة 
 ،الختار يقتل العتدد عتن ثتالث دليتل علتى وجتوب ة التة  تذا  الوأ ،ستنجاءاال يد في أمروالتأك ،تصح الصالة بدونه

ذا أمر اإلنسان بتب ير ثيابه  {وا  رن  جحافتالر  ،أولتى ن يأمر بتب يتر بدنته متن بتابفل  [( سورة المدثر4)] }َوِثَياَبَك َفَطهِ 
بتل ال بتد متن ، تجمار وضتوء وال تتيممبأنته ال يصتح قبتل االستتنجاء أو االست الفق تاءويصتر   ،الوجوببت القتول و 
  الخار  قبل الوضوء. ثراألة الة 

 -صتتالة والستتالمعليتته ال-لتته  جتتيء ولتتذا لمتتا ؛فتتي العتتدد يجتت   قتتل متتا  تتذا أ ((؟ث ثدد   حجددار  حدد كم جدد   ا  و))
قتتال  اًضتتي، وب تتذا أبتتد متتن ثالثتتة أحجتتار نتته الل علتتى أفتتد ((اثالثًتت ))أبغنتتي :وقتتال ،الروثتتةألقتتى  ،بحجتترين وروثتتة

متتتن استتتتجمر )): لحتتتديث ؛ستتتتجمار يجتتت ي بأقتتتل متتتن ثالثتتتة أحجتتتارحنيفتتتة اال وأبتتتيوعنتتتد مالتتتك  ،حمتتتدالشتتتافعي وأ
 (فليتوتر)ألن  ؛خر المفسترلشافعية والحنابلة على الحديث اآللكنه محمول عند ا ؛والوتر يقع على الواحد ((فليوتر
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 ،بلتتب الحجتتر الثالتتث يفستره ،الستتبعةعلتتى و  ،ستتةالخمعلتى و  ،الثالثتتة التتوتر كمتتا يبلتتت علتى الواحتتد يبلتتت ،مجمتل
  .عليه الصالة والسالم ابلب ثالثً  لما  تج    ثنيناالولو كان الحجر أو 

  ؟األحجار و في حكم أشبه ذلك  تراب أو ما أوالخشن الذي ي يل األثر من خشب أو ورق خشن 
 .......طالب:

  .سحا قله ثالث م، ال بد من قبعه على وتر، وأال بد من الوتر
 .......طالب:
 ألن الحكم حكم الثالثة. ؛يكفي
 البر بن عبداقال  ،الحديث السابت حديث مرسل "الرحمن أن  بيه وح ثن  أن مالك أن الع   بن أب " :يقول

، و تو موصتول عنتد مرستل ،-صلى هللا عليه وستلم-أن رسول هللا  أبيه شام بن عروة عن : مرسل وغيره يقولون 
-ألن اإلمتام مالتك  ؛ابكتتفتي  تذا ال بكثترةوتجتدون المراستيل  ،-رضي هللا عن ا- ي عن عا شة ود والنساأبي دا
 ، وال ةشكال فيه.وعلى كل حال الحديث موصول ،يحت  في المراسيل -اشرنا سابقً كما أ
 

  :الحديث الذي يليه
صدش  هللا أشيده - هريدرة  ن رسدول هللا  بد أن  بيه أن بن أب  الرحمن وح ثن  أن مالك أن الع   " :يقتول
 :فقددال"ستتعيد المقُبتتري  أبتتو :قتتال بالنستتبة ةلي تتاي ولتتذا ؛مقُبتترةو  ومقِبتترة والبتتاء مثلثتتة مقب تترة "خددر  إلدد  المقبددرة -وسددشم

 ينمتؤمنعلتيكم دار قتوم  : ستالم  لكتن لتو قتال ،تعريف الستالمبتالة ب تذه الصتيغ "(( نالس م أشيكم  ار قوم مؤمن))
  ؟نعم ؟يج    أم ال يج   
 .......ب:طال
 ؟ كيف

 .......طالب:
 اةذً  ؟أم المر  ؟مر  ذا ما "على الحي في سالم بين تعريفه وتنكيره خيروي" :يعني ما مر عليكم في كتب الحنابلة

 ؟ تل ورد ستالم علتيكم دار قتومم متؤمنين بتالتنكيريعنتي ، ؟  نتا الستالم علتيكميخيتر أم ال يخيتري  السالم على الم
ال  اولتذ ؛ميت  فلتم يتردللوأمتا بالنستبة  [( ستورة  تود96)] }َقدال وان َسدَ م ا َقداَل َسدَ م {أشتكال  بالوارد لحي لبالنسبة  أما
ذا لتم يخيتروا فلتيس معنتاه اللت وم  ،علتى حتد ستواء األمرانةذا خيروا فمعناه  ،ال يخيرون  أن موليس معنى  ،رييخ وا 

نما يكون األرج ،والوجوب   ، و و التعريف.، األرجح ل وم ما وردالتسوية يكون التخيير على سبيل بحيث ال حوا 
؟ دار قتوم متؤمنين :؟ كيتف يقتول؟ على الدار أو على ستكان االسالم على من شيكم  ار قوٍم مؤمن ن((الس م أ))

 ،فتبلتتتت التتتدار ويتتتراد ب تتتا القبيلتتتة ،جعنتتتا ةلتتتى اإلشتتتكالر ديتتتار  :ةذا قتتتال..... ((شتتت لبنتتتو األنصتتتار ))خيتتتر دور األ
ويصتلي في بيته  اوليس معنى أن كل واحد يبني لنفسه مسجدً  ،دور المراد ب ا المساجد في القبا لوالمساجد في ال

  .فيه وتصلي امسجدً  معناه في القبا ل كل قبيلة تبنيوتتبيب تناف ، وأن أمر ببناء المساجد في الدور ،فيه
ن ،نن  ار قوم مؤم))الس م أشيكم   ل مرده الشك فتي  "هللاةن شاء " ثناءاالست ذا  ((شا  هلل بكم احقون  إن اوا 

أو  ،في  ذا المكتان حوق ب مللكن ةما أن يكون التردد ال؟ حد يشك في المو ال أمؤكد  ن اللحاق ب ماللحاق أو أ
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نمتا كمتا يقتول جمتع متن الشترا  ،االستثناء ليس علتى بابته ذا يكون  : -وعتالجتل -فتي قولته  ،لتبتركل تو  ةنمتا :وا 
ش نال النَمسن  خ    .اأبدً ذلك ليس  ؟مرده ةلى التردد ذا  ل  [( سورة الفتح72)] ِجَ  النَحَراَم ِإن َشا  َّللاال  وِمِن َن{}َلَت ن

نا إن))  أنتمنتى  ،-عليته الصتالة والستالم- ه الرستوليقولت ((خواننان  ق  ر  ت إ، و  ت  حقون شا  هللا بكم ا وا 
 ،-عليته الصتالة والستالم-لتو رأى النبتي  نيتمنتى أكمتا أن المستلم فتي أي عصتر  ،من أتباعهيأتي بعده من رأى 

من ارد  ل يدخل في الن ي الو  نيمتو ذا ال ،-عليه الصالة والسالم-وخدم النبي  َ  َّللا   ِبِه َبعنَضك  ان َما َفضال }َوَا َتَتَمنالون
 -عليته الصتالة والستالم-ية النبي ؤ ر الصحبة و ف ل تمنينا  ضلوا عليناالصحابة فُ  ؟[( سورة النساء27)] َأَش  َبعنٍض{

من َأَشد  َبعندٍض{ ؟من المن ي عنه -عليه الصالة والسالم-النبي ة وخدم دَ  َّللا   ِبدِه َبعنَضدك  ان َما َفضال ( 27)] }َوَا َتَتَمنالون
أنه يقتتل فتي ستبيل تمنى  ،تمنى الش ادة -عليه الصالة والسالم-، الرسول ليس  على عموم ا اآلية ،[سورة النساء

الخيتر صتار لته بعمتل مثتل فتالن التذي يعمتل  لتو كتانولتو تمنتى اإلنستان أن  ،تمنتى الخيتر ،ثتم يقتتل ام يحيتث ،هللا
عليته -النبتي  عصتروما يدريك أن لتو عتاف فتي  ،لكن على اإلنسان أن يرضى ويسلم بما كتب هللا له ،مثل أجره

 . ن يرضى ويسلم ويعمللكن على اإلنسان أ ،ما يدريك ،المنافقين وصار في عداد ،-الصالة والسالم
أنتتم لكتم  :لاقت "(( صدحاب  ندتم بد  )) :لاقد ؟بإخواندكلسدنا  يا رسدول هللا  :قالوا ((خواننا))و  ت  ن  ق  ر  ت إ"

فتأدنى  ،يلحقته فضتل وفضتل ال ،شتر  يداريتهال  شر الصحبة ف ،وشر  اإلخوانوم ية غير م ية وشر  مرتبة 
أ تتل   قتتول عامتتة ،و تتذا معتترو  ((مقرنتتي ثتتم التتذين يلتتون نتتاس الر يتتخ))بعتتده  يتتأتيصتتحابة خيتتر متتن أفضتتل متتن ال

ن  ،امتتن غيتتر م مبلًقتتأفضتتل الصتتحابة  أنالعلتتم  ابة ممتتن  تتو أنتته قتتد يتتأتي بعتتد الصتتح يتترى  بتتن عبتتد البتتراكتتان وا 
وأن العامتل لته  ،ويستتدل بأحاديتث من تا تفضتيل العمتل فتي أختر ال متان ،رأي لته تذا أفضل من بعل الصحابة، 

ال متتان متتع قلتتة األعتتوان  وكثتترة  ، العمتتل فتتي أختترلكتتن وجتته التفضتتيل فتتي العمتتل ،من تتا نصتتوبو  ،أجتتر خمستتين
ويبقتتى فضتتل  ،كثتتر فيتته المعتتين والمستتاعديوالمل يتتا  والمشتتغال  والفتتتن أفضتتل منتته فتتي الوقتت  التتذي الصتتوار  

 .وال يقرب منه أي عمل ،يه أي عملنالصحبة ال يدا
خواننددا ، صددحاب بدد   نددتم ))  ،يعنتتي متقتتدم م :وأنتتا فتترب م ((و نددا فددرطهم أشدد  الحددوض ،بعدد  اأتو الددي ن لددم يدد وا 

 تتذا يستتمونه  ،وعتتن أمتتاكن المتتاء والمتتوارد ،المناستتبنتت ول العتتن مكتتان  اواألصتتل فتتي الفتتر  التتذي يتقتتدم القتتوم بحثًتت
  .فر  :والبفل ةذا تقدم أبويه يقال له ،فر 
، جتاء وصتفه فتي صتحيح الستنة -ة والستالمعليته الصتال-لنبتي ل معترو والحتول  ((و نا فرطهم أش  الحوض))

َثَر{ َناَك النَ ون َط ن   .من يشرب منهو  ،وتواتر  األخبار بثبو  الحول [( سورة الكوثر1)] }ِإنالا َ أن
 ؟تعرف مكيف  ،تر ميعني أشخاب لم  ؟كيف تعر  ؟" متكك من رسول هللا ك ف تعر  من يأت  بع  يا :فقالوا"
كتن كتأن الستا ل ل ؟أرأيتتم :األصل أن يقتول ،أرأي    :قال :قالوا ،ي   أأر  :قال ،ا رسول هللاي :قالواف "،(( ر  تَ )) :قال"

  فد  خ د  ر محجشد د  خ د  غكدان لرجد لدو  ر  ت)) ولذا خب بالخبتاب ؛، فينسب ةلي مسكو  الجميع واحد مع
والد متة  ،خترآال يخالب تا لتون  ، فتي خيتل د تمبيتال محجلتة فتي أبرف تا ،الالبيت ار فتي نواصتي غُ  بهم(( هم 
وجد مع تا  ، ةذايقرب من ا ةذا لم يخالب ا بيال أو ما ،ف ذه الخيل السوداء ،أو ما يقرب منه من األلوان ،السواد

فدإنهم يدأتون  دوم )) :، قدالبشد  يدا رسدول هللا :قدالوا ؟((يعدر  خ شده  ا))"عتن غير تا تميت    ه البيالما خالب
والتحجيتتتل فتتتي األبتتترا  فتتتي اليتتتدين  ،الجب تتتةو الوجتتته البيتتتال فتتتي  الغتتترة "((محجشددد ن مدددن الوضدددو  االقيامددد  غدددر  
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 ون  ضتو يتألنته ةذا كتان غيتر م  ؛خصا ب  ذه األمتةالوضوء من بعض م أن منه أخذ  ((من الوضوء)) والرجلين
 فتي قصتة جتري الستابقة كانت  تتوضتأ،  بتأن األمتمأنته ثبتت  األحاديتث  مع ،صار ل ذه األمة م ية يعرفون ب ا ما

وضتو ي ووضتوء األنبيتاء متن   ذا)): وفي الحديث ،أ ضتو  -عليه السالم- وجة ةبرا يم سارة قصة  في، توضأ
ة بيتتان صتتف يتتأ  لتتمأنتته  متتع ،ثتتر الوضتتوءأ متتن الغتترة والتحجيتتلتكتتون خصيصتتة  تتذه األمتتة فتتي  فعلتتى  تتذا ((قبلتتي

  . م ليس على الصفة التي فرض  علينا، قد يكون وضوؤ وضوء األمم السابقة
رجال أن حوض   يا ن   ف  ))متقدم م  ((و نا فرطهم أش  الحوض))يعني بسببه  ((جش ن من الوضو مح اغر  ))

فتتال )) ،تأكيتتد  ((ذادنيتتل))ف :ة علتتى أنتتهوأكثتتر التتروا  ((ذادن  فتتال يتت)) ىروايتتة يحيتت  كتتذا ((الضددالالبع ددر  يا كمددا  دد
َمِلدٍي َأدِن النالِعديِم{ ينفرق ب هفي ما؟ من حيث المعنىفرق  هفي ما ؟فرق  هفي ما اآلن ((ذادني دَأل نال َ ون ( ستورة 8)] }َلت سن

 تتذا لحتن قبتتيح  ،يقرأ تا  كتتذا بتالنفي اوقتد ستتمع  ةماًمت ،ينقلتب المعنتتى "عتتن النعتيم تستتألن يوم تذم  ال" :وبتين [التكتاثر
ن التوكيتد نتو  متع ،المؤكتدة الملبا على أنهالرواة  أكثر ،ى التي معنا ذه رواية يحي ((ذادنفال ي)) : نا يقول ،شنيع

البتر  عبتد بتنايقول  ، فإذا كان  فال يذادن،خبر و ذا ،يذادن وهللا ال ،وقع  في جواب قسم محذو  الثقيلة كأن ا
  ((فال يذادن)) :ىرواية يحي وأما، يبردنمعناه فليبعدن ول ((ذادني فال))"قوله:  :-رحمه هللا-

أو  ه،التواردة علتى حوضت اإلبتلأال يتذود  اشخًصت أنت  تستتبيع أن تن تى ،ال يتذادناآلن  ؟كيف ين ى ،على الن ي
  ؟لكن كيف يتجه الن ي  نا، اشخًص  تن ىعلى حوضك 

 .......طالب:
  بعتل شتيوخنا ختر   البتر: بتن عبتدالبترده، يقتول  ايكتون ستببً  ال يفعتل فعتالً  ،لبترده عتن الحتول استببً نعم يكتون 
  .يبرد بسببه عن الحول فعاًل  أحد ال يفعلأيكون على الن ي  أن ىرواية يحيلمعنى حسن 

ةذا ورد  اإلبتل علتى حتول  ،ا عضتال الضتالالبعيتر  ((الضد  كمدا  ديا  البع در الضدف   يا ن رجدال أدن حو ))
،  تتذه ن تتي لتتذودلةثبتا   ،م ةلي تتا غير تا ذاد تتا وبرد تتا، ةذا انضتتشتخب ال شتتك أنتته ستو  يمكتتن ةبلتته متن الشتترب

 ،يكتون بقتوة المباشترة ا، والتسبب أحياًنتالمتسبب ألنه  و ؛د نفسهر بون كأنه فيك ،لذودل ايكون سببً  يفعل فعاًل  ل ال
ةذا قتلته  يتد باشتر القتتل  تتل  اآلنو، غيتر مكلتف بقتتل عمتتر  اأو يتتأمر  يتد شخًصت و،ل  يتد عمتر تتيقلمتا  اآلن أنت 

وأرستل  اأو ربتط عمترً  ،غير مكلف الكن لو أمر شخًص  ،نعم باشر القتل قتله السال ؟قتل  و  ما أنا :يقولل يد أن 
عتتن  ايكتتون بستتببه مبتترودً  فتتإذا فعتتل فعتتاًل  ،فتتي قتتوة المباشتترة لكنتته تستتبب بستتبب ، تتو متتا باشتتر القتتتل ،اعليتته أستتدً 

و تذا ، االفعتل التذي يكتون ستببً ا ين تى عتن  تذجن  براقف، و  اعلى نفس  :كما يقال ،الحول  و الذي برد نفسه
  .السبب في قوة المباشرة

فيتته المفتترد  ي ويستتتو  ،قبلتتواأ :يعنتتي لتتم  (( ا هشددم ،هشددم  ا ، ا هشددم : نددا  هم)) :-عليتته الصتتالة والستتالم-يقتتول 
وال  :قتتال اولتتذ ؛األصتتل أن تتم جمتتعو  "أال  لتتم"فيتته المبابقتتة  وتجتتو  ، تتذا األصتتل فيتته ،والجمتتع والمتتذكر والمؤنتتث

المتذكر فيته  يستتوي و  ،فيته الجمتع والمفترد يستتوي ألنته  ؛ لمتوا الأ لمتوا ال : أال  لمتوا أقتال متا ،جمتع ،رجال يذادن
 اإلفرادل وم واإلفراد  ،المبابقة مفضولة ،لكنه مفضول ،أال  لمي ، أال  لما،أال  لموا ، وتجو  المبابقة،والمؤنث
  .أفصح



7 
 

 ،الغيتب يعلتم ال ؟يتدري متاذا يحتدث النتاس بعتدهال  -عليه الصالة والستالم-النبي  ((ق  ب لوا بع ك إنهم :فيقال))
{}وَ ؟ متتاذا يقتتول عيستتى ددت  ِفدد ِهمن من ددا    ا مال ِهمن َشددِه    نددت  َأَشدد ن عليتته الصتتالة -بعتتد وفاتتته  أمتتا [( ستتورة الما تتدة112)] ك 

نتته متتا  ، بتتل ينفتتون أعلمتته بعتتد وفاتتته كعلمتته فتتي حياتتتهأن والغتتالة ي عمتتون  ؟بعتتده أحتتدثوايعلتتم متتاذا  ال -والستتالم
  .الضالل نسأل هللا العافية ، مدالومو  اجتماعات م، وي عمون أنه يحضر نجاء في القرآ مال ةمصادم

بتدلوا وأحتدثوا فتي التدين  ،ابعتدً  ايعنتي بعتدً  افسحقً  ((افسحق   ،افسحق   ،احق  سف :نهم ق  ب لوا بع ك، فأقول: إفيقال))
كل من " :-رحمه هللا تعالى-بن عبد البر ايقول  ،بدلوا وغيروا في التشريع ،عوابتدا، بدلوا في الدين فليس منه ما

وأشتد م  متن " :فتي االستتذكار ا" ويقتول أيًضتن المبترودين عتن الحتولال يرضتاه هللا ف تو مت ادين متأحدث في ال
بمتتس و  ،الجتتوروكتتذلك الالمتتة المستترفون فتتي  ،وأصتتحاب األ تتواء جماعتتة المستتلمين كتتالخوار  والتتروافلختتالف 
قتد يكونتوا " :بن القاسماقول ي "ربعنوا ب ذا الخممن أن يكونوا ، فكل  ؤالء يخا  علي م والمعلنون بالكبا ر ،الحت

نعتم قتد يتستلط علتى  "بتن القاستماصتدق "و  :بن عبد البرايقول  "في غير أ ل األ واء من  و شر من أ ل األ واء
متن المختالفين لتعتدي ضترره  اذلك يكون شر   ومع ،يخالف م في المعتقد من ال و من م ومن جلدت م  المسلمين من

 ا، على كل حال على اإلنسان أن يحرب أن يكون عمله مبابق-رحمه هللا-م بن القاساكالم   ذا ،اآلخرينعلى 
 ومتتن شتتر  قبتتول العمتتل أن يكتتون متتع ،اال مبتتتدعً  امتبًعتت ،لتته اموافًقتت ،-والستتالمالصتتالة  هعليتت-لمتتا جتتاء بتته النبتتي 
–هلل  افإذا حترب علتى أن يكتون عملته خالًصت ،-عليه الصالة والسالم-رسوله  ةعلى سن اةخالب عامله صوابً 

ن كان  صورته مبابقة لما جاء به  ،-وجل ع   التم يكتن خالًصتن ة -عليته الصتالة والستالم-النبي ألن العمل وا 
ال ستيما بالتب العلتم ، فيحرب المستلم ألن فعله مع اإلخالب ؛-عليه الصالة والسالم-فإنه ليس بمبابت لفعله 

: ةن ولتذا يقتول بعتل الستلف ؛قتتداء بتهن االمت ومن سيرته ما يمكنه -عليه الصالة والسالم-أن يعر  من سنته 
عليتته الصتتالة -يعتترل عتتن ستتنته وستتيرته ةمتتا أن  ،المتابعتتةتكتتون  نتتا  "فعتتلاستتك ةال بستتنة فاستتتعب  أال تحتتك رأ

فاألستوة والقتدوة  ،ويختالف الستنة ،عن كونه يعر  السنة من بالبه فضاًل  أو ،وي عم أنه من أ ل العلم ،-والسالم
مثلمتتا يتتأتي المنتتافت  ،وهللا المستتتعان ،بتتالعلم ةال واالمتثتتالقتتتداء ، وال يتتتم اال-صتتالة والستتالمعليتته ال- تتو الرستتول 
ن كانيفقده أةثم فج ،من النور ءومعه شي ره اما تترتب أث ،ةذا لم تتوافر شروبه فال يقبل امشروعً  ، لكن العمل وا 

متتن  ءنعتتم عنتتد م شتتي ،عاتتيم علتتى خبتترفمثتتل  تتؤالء  ،متتن م  متتن بدعتتته مكفتترة ،وأ تتل األ تتواء متفتتاوتون  ،عليتته
 خبترالبتد  المكفترة أن لكن يبقى  ،على نصوب وعلى متشابه من النصوب اعتماد مقد يكون عند م التأويل و 
 . و دون ا ماومن البد   ،عايم
حمتران بتن أبتان متولى عثمتان متن ستبي  "أدن حمدران  بيدهأدروة أدن بدن وح ثن  أن مالك أن هشدام  " :يقول

بتن ، او تذه الغت وة أو الوقعتة فتي عتين التمتر حصتل في تا خيتر عاتيم فتي الستبي ،خيتار التتابعين متن ،عتين التمتر
  .غ وة مباركة  االمقصود أن ،من م أبانوحمران بن  ،من سبي عين التمررين ةمام من أ مة المسلمين من م، سي
د عتبنتي متن البتين يقمرتفتع م ءشتيالمقاعتد  "أفان  ن أثمدان بدن أفدان جشد  أشد  المقاأد بن مول  أثمان "

 :يقتتتول ،يجلتتتس فيتتته للفصتتتل بتتتين النتتتاس ،-رضتتتي هللا عنتتته-بيتتت  عثمتتتان  أو بجتتتوار ،ةمتتتا بجتتتوار المستتتجد ،عليتتته
 وممتتاتي ،لكتتم خيتتر حيتتاتي)) :-والستتالم الصتتالة عليتته- قولتته متتع  تتذا ستشتتكلا ؟بعتتدك أحتتدثوا متتاذا تتتدري  ال ستشتتكلا

 كتتل علتى ((لكتتم هللا استتغفر  ءشتتي متن كتتان ومتا ،عليته هللا  حمتتد حستن كتتان فمتا ،أعمتتالكم علتي تعتترل ،لكتم خيتر
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 يكتتون  أن يقتضتتي وال ،األعمتتال متتن ءشتتي يعتترل فكونتته صتتح ةن ،-جيتتد بإستتناد البتت ار خرجتته- صتتح ةن  تتذا حتتال

 الصتتتالة عليتتته- ذلكبتتت يخبتتتر حتتتتى ؟بعتتتده أحتتتدثوا متتتاذا يتتتدري  ال أنتتته أو ،ءشتتتي كتتتل عتتتن يتتتدري  أنتتته يعنتتتي ال ،الجميتتتع

  .-والسالم
 دخولبت النتاس لتُيعلم أذن المتؤذن ،األذان غيتر اإلذن ،فآذنته المتؤذن جتاء "فآينده المدؤين فجا  ،لمقاأ ا أش  جش "

 يغفتتل ،المستلمين أموربت الشتغل متن فيته كتانوا لمتا ؛األذان بعتد اإلذن ةلتى محتتاجون  فالخلفتاء ،فيؤذنته يتأتي ثتم ،الوقت 

 بصدد ة فأيندده المددؤين فجددا " قربتت  اإلقامتتة بتتأن ريخبتت يعنتتي أذنيتتف ينشتتغل يغفتتل ثتتم األذان يستتمع اإلنستتان ،اإلنستتان

 مالتك عند كذا أنه لوال "هح ثت مو  ما هللا كتاب ف  نه  لوا اح  ث    ألح ثنكم وهللا :قال ثم ،فتوضأ بما  ف أا ،العصر

 متا هللا كتتاب فتي أنته لتوال ،افي ت م تو  متا يعنتي ،يقصتد أنته على يدل الخبر به عقب يالذ مالك اإلمام وتفسير ،أنه اللو 
َ ةَ  }َوَ ِقِم :اآلية األخير بعد أورد ولذلك ،حدثتكموه دا النالَهدارِ  َطَرَف ِ  الصال دنَ  َوز َلف  د ِ  مِ  نَ  النَحَسدَناتِ  ِإنال  الشال ن ِهبن َلاتِ    دين د ِ   السال

َرى  َيِلكَ   عليته يتدل متا يعنتي نتهأ لتوال ،هللا كتتاب في الخبر مفاد فيكون  ،مالك تأويل  ذا [ ود سورة (114)] ِلشيالاِ ِريَن{ ِيكن

 قتتال ،وهحتتدثتكم متا هللا كتتتاب فتتي يتةآ اللتتو  :البختتاري  فتي والتتذي ،حتتدثتكم متا :وليقتت ،هللا كتتتاب فتي موجتتود الحتتديث  تذا

ت م ونَ  الالِي نَ  }ِإنال  واآلية :الصحيح في كما عروة َنا َما َيكن َنداِت{ ِمنَ  َ نَزلن َب ِ   يتؤثره خبتر عنتده  دام متا [البقترة ستورة (156)] الن

 علتى يتعتين وقد ،كفاية فرل فرل، العلم ونشر ،العلم فبذل ،كتمانه له يجو  ال -والسالم الصالة عليه- النبي عن

ت م دونَ  الالدِي نَ  }ِإنال  اآليتة  تذه فلوال ،غيره به  يقم لم ةذا الشخب َندا َمدا َيكن َنداِت{ ِمدنَ  َ نَزلن َب ِ   خبترأ متا [البقترة ستورة (156)] الن

 -والستتالم الصتتالة عليتته- النبتتي عتتن الروايتتة فتتي ويشتتددون  يتحتتر ون  ألن تتم ؛الخبتتر ب تتذا -عنتته هللا رضتتي- عثمتتان
 أ ل ،الشديد الوعيد في فيقعون  ،-والسالم الصالة عليه- النبي قاله ما ءبشي الف م يخبئ أو ،اللسان ي ل أن مخافة

َندا َمدا ت م دونَ َيكن  الالدِي نَ  }ِإنال  اآليتة فتي التوارد الوعيد  ذا ولوال ،تثب و  تحري  َنداِت{ ِمدنَ  َ نَزلن َب ِ   والتذي [البقترة ستورة (156)] الن

 اآليتة مبابقتة وستنرى  ،هللا كتتاب فتي موجتود الحتديث مفتاد يعنتي أنته لتوال "هللا كتداب فد    نده لدوا" :الكتتاب في عندنا

 لكنتتته روي  ((األنصتتتار حتتتب اإليمتتتان يتتتة)آ) امعنتتت التتتذي التصتتتحيف ا تتتذ نايتتتره تصتتتحيف حصتتتل ،الحتتتديث لمضتتتمون 

  .متقارب نها  و  آية بين فالرسم (األنصار حب اإليمان ةنه) باالتفاق تصحيف
  ."ح ثت موه ما" هللا كتاب في الخبر مفاد تصديت يعني "هللا كتاب ف   نه لوا"
 يحستتنه، "((هو وضدد فيحسددن  توضددأ امددر   مددن مددا)) :يقددول -وسددشم أشيدده هللا صددش - هللا رسددول تعسددم :قددال ثددم"

 الصتالة ييصتل ثتم ، تذا يو وضت نحتو توضتأ متن)) :الثانيتة الروايتة بتدليل األكمل الوجه على  به يأتي مهيتم ،يسبغه

 ةال ةلته ال أن شت دأ :قتال ثتم  تذا  يو وضت نحتو توضأ من)) ،((يصلي ا حتى األخرى  الصالة وبين بينه ما له غفر ةال

 ال أن أشت د :قتال ثتم  تذا  يو وضت نحو توضأ من)) ،((تغتروا وال)) :الصحيح في الخبر في جاء ثم ((الجنة دخل هللا
 منضتي اإلنستان أن بمعنتى  تو متا يعنتي ((تغتروا وال ،الثمانية أبواب ا أي من الجنة دخل له يكشر  ال وحده هللا ةال ةله
  يمنتع متا اإلنستان عنتد يكتون  قد ،موانع و ناك ،شك بال سبب او ذ أسباب  ناك ،الجنة دخل ءشي منه حصل ةذا أنه

ت دونَ  }َوالالدِي نَ  -والسالم الصالة عليه- هنع ورد بما عمله مع وجاًل  اخا فً  يكون  أن حين ذم  فعليه العمل بولق من  َمدا   ؤن

ق ش وب ه من  وَتوا  بينته متا لته غفتر ((يصتلي ا حتتى األخرى  الصالة وبين بينه ما له غفر ةال)) [المؤمنتون  سورة (96)] َوِجَش  { وال

 لمتا كفتارة)) اأيًضت ((العمترة ةلتى والعمترة ،رمضتان ةلتى ورمضتان ،الخمتس الصتلوا  ةلتى الخمس الصلوا )) ..،وبين

 توجتد لتم اةذ :قا تل يقتول قد ((كبيرة تغف لم ما)) ((الكبا ر جتنب ا ما)) بدليل ا رالصغ  نا يكفر بما والمراد (( مابين
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 ألن ؛يمكتن ال ؟صتغا ر عنتده ولتيس كبتا ر يرتكتب شتخب ؟يقع أن يمكن االفترال و ذا ؟الكبا ر تكفر ف ل رصغا 
  تتذا لكتتن ،الكبتتا ر متتن يخفتتف صتتغا ر عنتتده لتتيس التتذي الشتتخب أن رضتتون تفي ألن تتم ؛صتتغا ر الكبتتا ر  تتذه قتتدما م

ن الصتغيرة يرتكتب فتال ،بصره يغل أن ال اني على يجب ةنه :يقول من قول على ةال بوارد ليس ،أصاًل  بوارد ليس  وا 

  .اأبدً  يحبصح ليس  ذا لكن ،الكبيرة ارتكب
 أثتره يتخلتف قتد والستبب ،للمغفترة ستبب  تذا أن ومعترو  ((يصدش ها حتد  األخرى  الص ة وب ن ب نه ما له غفر إا))

 .مانع لوجود
َ ةَ  }َوَ ِقِم :اآلي  هيه  ري " عثمان يعني أانه يعني "راه  :مالك قال : يح  قال" ا النالَهارِ  َطَرَف ِ  الصال  ِإنال  الشال ن ِ  مِ نَ  َوز َلف 

نَ  النَحَسَناتِ  ِهبن َلاتِ    ين َرى  َيِلكَ  السال ِ   أذ ب  الحسنا   ذه والصالة الوضوء  ذا ينيع "[هو  سورة (111)] ِلشيالاِ ِريَن{ ِيكن

نَ  النَحَسددَناتِ  }ِإنال  الستتي ا  متتن تلي تتا والتتتي الصتتلوا   تتذه بتتين متتا ِهبن َلاِت{   ددين دد ِ   يكتتون   تتل لكتتن [هددو  سددورة (111)] السال

تَ  }َلددِلنن  الشتترك أن شتتك ال ،ستتي ا  وعنتتده حستتنا  فعتتل شتتخب ؟الحستتنا  يتتذ بن الستتي ا  سالعكتت ددَركن ددَبَطنال  َ شن  َلَيحن

 عنتدهو  ، نتا عنتده ،ربتا عنتده ،سترقة عنتده ؟الشترك دون  متا لكتن ،الشترك منته مفترو  أمتر  ذا [ال مر سورة (95)] َأَمش َك{

   نا. ثم صلى يعني ،وسي ا  حسنا  له شخب يعني ،وصيام و كاة صالة
 .......طالب:

 بتاب في  ذا ،مفلس  ذا ،خرآ أمر  ذا ،والسي ا  الحسنا  كفة في الحسنا  توضع ةوالموا ن المقاصة باب  و ،ال

 أثتتر ال الحستتنا  بعتتل أن كمتتا ،الحستتنا  فتتي ثتترأ لتته األعمتتال بعتتل فتتي  قتتالوا ،الحستتنا  يأكتتل الحستتد ،المقاصتتة

 قتذ )) المقاصتة فتي يتدخل ال ((بته أجت ي  وأنا ،لي الصوم)) المقاصة في يدخل ال الصيام :يقولون  ولذا ؛في ا لغير ا

 ،تقبتتتل لتتم ذلتتتك بعتتد ثتتتم ،النصتتوب علتتى المستتتألة يبقتتى نعتتتم ((ستتنة ستتتين عبتتتادة يحتتبط -الخبتتتر صتتح ةن- محصتتنة
  .أصل ا من  اببحي ال ،العبادة على المرتب الثواب نفي  نا القبول أن معرو 
 .......طالب:
 قتول  تذا ء،شتي عنتدك متا كتأن ،ن يتو بمل متدين وأنت  ،ريتال مليتون  عنتدك لتو أنت  لكتن ،والستي ا  باقيتة ا الحستن  و

 أتقتر  كانت  -غيتره أو وبيضتالمخ خبتب دري أ متا- الخبتب بعتل وفتي ،ةليته ينسبون  ،اإلحبابية ويسمون  ،المعت لة
 ...شتوال بشت ر الحت  شت رأ افتتتح الذي هلل الحمد :يقول ،شوال ش ر من خببة لأو  في ،الجمعة يوم في الناس على

  ه.ةبالق على ليس  ذاو  ،األعمال صالح يذ بن السي ا  كذلك السي ا  يذ بن الحسنا  أن فكما :قال أن ةلى
 .......طالب:
 نم وغير ا ،الحسنا  يأكل الحسد ،تحبط ،عايم أمر العصر صالة خصوبب فيه ورد وما ،ةالمقاص باب في توثر

  خرى.األ عمالاأل قبول من امانعً  أو ،اسببً  يكون  عماًل  اإلنسان ليعم قد ألنه األعمال؛
 هللا صدش - هللا رسدول  ن الصدنابح  هللا أبد  أدن يسار نب أطا  أن  سشم بن زي  أن مالك أن وح ثن " :يقتول
يا ،يهفِ  من الخطايا خرجت فتمضمض المؤمن العب  توضأ إيا)) :قال -وسشم أشيه  استنثر خرجدت الخطايدا مدن وا 
 ومعترو  أن الخبايتا "((أ نيدهفار شد تحدت حت  تخر  من  ،من وجهه غس  وجهه خرجت الخطايا فإيا ، نفه

 ؛من يستدل ب ذا الحديث على أن الماء المستعمل ال يرفع الحدث استدالليستقيم  ال ولذا ؛معاني وليس  بأجسام
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 وعلتتى كتتل حتتال يكفتتر عنتته متتاال،  ،كتتذا ةلتتىمحسوستتة تنتقتتل متتن العتتين ةلتتى المتتاء  أجستتامألن الخبايتتا ليستت  ل تتا 
 على أنه محمول على الصغا ر.  والجما ير ،ب ذه الجوار  سي ا من  هاجترح
ذا)) ، حتتتى تختتر  متتن أشتتفار متتن وج تته الخبايتتا غستتل وج تته خرجتت  فتتإذا ،نفتتهمتتن أ ستتتنثر خرجتت  الخبايتتاا وا 
ن كتتان بعتتل  ،تتتي  تتي منابتت  الشتتعرال ا،يعنتتي أبراف تت ،حتترو  العتتين :بتتن قتيبتتةايقتتول  واألشتتفار كمتتا ((يتتهعين وا 

  .الناس يبلقه على الشعر نفسه
الخطايدا فإيا مسدح بر سده خرجدت  ،  يه  ظفار يه حت  تخر  من تحت فإيا غس    يه خرجت الخطايا من  ))

خرج  الخبايا  برأسهمسح  فإذا))ن األذنين من الرأس : ةيستدل ب ذا من يقول ((من ر سه حت  تخر  من  ينيه
بتن شت اب ال  تري يترى او  ،و تذا قتول األكثتر ،فتدل علتى أن األذنتين متن الترأس ((سه حتى  تختر  متن أذنيتهمن رأ

 ،فأضتا  الستمع ةلتى الوجته ((وشتت ستمعه وبصتره ،ستجد وج تي للتذي خلقته)): ويستدل بحديث ،أن ما من الوجه
وجتاء التدليل بتأن  ، ما من الرأسلكن األكثر على أن "أدبر من الرأس وما ،أقبل من ما من الوجه ما" :قال الشعبي

  .ضعفال؟ األقرب ضعيف أمو و صحيح  ((من الرأساألذنان )) :حديث ..،األذنين
متن التذنوب  بتاقيال متا اآلن ((رجشيدهفدار ظفإيا غس  رجشيه خرجت الخطايا من رجشيه حت  تخدر  مدن تحدت  ))

 ما عند ال يدية؟ أالوضوء يشمل الفرجين  و ؟ذكر غير ماالذنوب  ا بل او لجوار  التي يمكن أن ت  ا ما ؟والخبايا
  .نعم من الوضوءف

 .......طالب:
 ((ثتم كتان مشتيه ةلتى المستجد وصتالته نافلتة لته)) :لكتن قولته فتي الحتديث ،القلوب الحقد والحسد والغل أعمالنعم 

جاء فتي  وما ون الحديثحمللكن  ذا ليس على ةبالقه عند الجم ور الذين ي ،دليل على أن جميع الذنوب كفر 
حقتتوق  اًضتتوأي ،بتد متتن التوبتة لكبتا ر فتتاللأمتا بالنستتبة  ،،  تتذا بالنستبة لمتتن لتم يرتكتتب الكبتتا رالصتغا ر معنتاه علتتى

  .بد من ةيصال ا ةلى مستحقي ا الالعباد 
 .......طالب:

  .دلالمبله حكم  ون:البدل يقول
فقتتال  ،عتتن  تتذا الحتتديث -يعنتتي البختتاري - ةستتماعيلستتأل  محمتتد بتتن  :-رحمتته هللا تعتتالى-يقتتول اإلمتتام الترمتتذي 

نمتتا ،الصتتنابحي عبتتد هللاعتتن  ي قولتته:و تتم مالتتك فتت" :لتتي ولتتم  ،التترحمن بتتن عستتيلة عبتتدواستتمه  ، تتو أبتتو عبتتد هللا وا 
 تو كمتا قتال  :االستتذكارالبتر فتي  عمتر بتن عبتد أبتوقتال  ،ف تو مرستل ،-صتلى هللا عليته وستلم-يسمع من النبي 

وأنته  ،عبتد هللاوأنته غيتر أبتي  ،الصتنابحي عبتد هللار فتي اإلصتابة ذكتر فتي ترجمتة بتن حجتالكن الحتاف   ،البخاري 
  :أ ل العلم يقولون ، و أحاديثوذكر له أربعة  ،-والسالم الصالة عليه- النبيعن  وي ير 

 ...................................    ةذا قالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذام فصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدقو ا
 

متدخل لنقتد كتالم  أدنىلو وجد يعني  ،لمالك تباعهاو  سعة ةبالعه لىبن عبد البر عاوأقره  ،ةعالبخاري ةمام الصن
  .-رحمه هللا-المرجح قول البخاري  ،ددتر  البخاري ما
صدش  -هريدرة  ن رسدول هللا   بد أدن   بيهصالح أن   ب وح ثن  أن مالك أن سه   بن " :قولثم بعد  ذا ي

والشتك فتي جميتتع  ،أو متن غيتره ،شتك متن مالتك "((نإيا توضدأ العبد  المسدشم  و المدؤم)) قدال: -هللا أشيده وسدشم
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ن كتان ال أثتر  الترواةوبعتل  ،كلته شتك ..،أو متع ،قبر الماء آخر مع أو ،جمل الحديث يتأتي بمثتل  تذا الشتك وا 
 أو تل قتال النبتي كتذا ، أنته لتم يجت م بته متع ايبلتت لفًات أنتحتر  متن  ،أو المؤمن لتحري اللف  النبوي  المسلم ،له

: "المتتتؤمن يقتتتول ((المتتتؤمن وضتتتأ العبتتتد المستتتلم أوت ةذا)) :فتتتي قولتتته -تعتتتالى رحمتتته هللا- د البتتترعبتتتابتتتن  ؟قتتتال كتتتذا
و تتتو قتتول اإلمتتتام البختتاري ومحمتتتد بتتن نصتتتر  ،عنتتد مواحتتد  ءيعنتتي اإليمتتتان واإلستتالم شتتتي "عنتتدنا واحتتتدوالمستتلم 
  ا.على التفريت بين موالجم ور  ،وجمع من أ ل العلم ،المرو ي 
ِمِن نَ  :تعالى هلقول ؛واحد م عندناالمؤمن والمسل" :يقول َنا َمن َكاَن ِف َها ِمَن النم دؤن َرجن دَر *  }َفَأخن َنا ِف َهدا َغ ن َفَمدا َوَجد ن

ِشِم َن{ َن النم سن ٍت مِ  والمستألة مبستوبة فتي مواضتع  ،دل على أن المسلمين  م المؤمنون  [( سورة الذاريا 29-25)] َب ن
اجتمعتتا كمتتا فتتي حتتديث جبريتتل  ال ستتيما ةذا ،بتتين اإلستتالم واإليمتتان اصتتوب تتتدل علتتى أن  نتتاك فرًقتتالن ،أختترى 
  وغيره.

فإيا غسد   ،من الما قطر  وخر مع  والما   معفغس  وجهه خرجت من وجهه ك  خط ل  نظر إل ها بع نيه ))
حتد  ))ختر الحتديث ... ةلتى آ(( خدر قطدر المدا  مع  يه خرجت من   يه ك  خط ل  بطشتها   اه مع الما   و 

 .شا د للحديث السابت و و  ،و و مخر  في صحيح مسلم ((من الينوب ار  نقي   خ
صدش  -ر  ت رسدول هللا  :  أن  ن  بن مالك  نه قال ب  طشحبن هللا  وح ثن  أن مالك أن إسحاق بن أب "

فددالتم  النددا  "وقتتد حانتت   (قتتد)يعنتتي التتواو  تتذه حاليتتة علتتى تقتتدير  "وحانددت صدد ة العصددر - أشيدده وسددشمهللا
وكتان العتدد ثمتانين فلتم يجتدوا  ،متاء يتوضتؤن فيته :يعنتي او تم بتال وراء وضتوءً  ،الناس التمس "فشم  ج وه اضو   و 

وفيته متاء  ،صتغير "بوضدو  فد  إندا  -صدش  هللا أشيده وسدشم-فأتيدا رسدول هللا "وفي قصتة الحديبيتة أكثتر  ،ماء
ةنتتاء  ،بستتط أصتتابعه فتتي اإلنتتاءم يستتتبع لتت -عليتته الصتتالة والستتالم-والتتدليل علتتى صتتغر اإلنتتاء أن النبتتي  ،يستتير
ون لثم  مر النا   توض ،اإلنا    ه يلكف   -صش  هللا أشيه وسشم-فوضع رسول هللا "فيه ماء يسير  ،صغير
علم من أعتالم نبوتته  ، ذه معج ة "-أشيه الص ة والس م-  صابعه ت الما   نبع من تحت  فر  :قال  ن  ،منه
من المعج ة حينمتا  موسى يعبأ  ي أعام مما  :، يقول أ ل العلم ة من معج اتهومعج ،-عليه الصالة والسالم-
در  المتاء  ما يخر  منته من الحجارة ؟كون ا أعام وجه ما ،بضرب الحجر بعصاه أمر نال ِمدَن النِحَجداَرِة َلَمدا َ َتَفجال }َواِ 

} َهار  ه  اأَلنن ا لكن  ل عر  أن اليد يخر  من  ،نه الماءيعني عر  أن من الحجارة ما يخر  م [( سورة البقرة24)] ِمنن
 ،-عليتته الستتالم-موستى  عبتتييقتترر أ تتل العلتم أن  تتذه المعجتت ة أعاتم ممتتا أ  ولتذا ؟ينبتتع متن بتتين األصتتابع ،المتاء

  .رق للعادةاكل من ما خأن  ، و وءيجتمعان في شي اعلى كل حال  م
ست ا فتي المتاء ماليتد وغ ةدخالدليل على ةن  فيه "اإلنا    ه يلكف   -صش  هللا أشيه وسشم- "فوضع رسول هللا

أشيده -مدن تحدت  صدابعه  نبدع فر  ت الما   :قال  ن  ،ون منهضلثم  مر النا   تو " ،قبل غسل ا ال يؤثر فيه
يسير  ءوما ،ي ةناء صغيرف ،ثمانين رجاًل  واوكان "خرهمومن أن   النا  حت  توضلوا توضأف ،-الص ة والس م

يقتتول  ا،و  النتتاس حتتتى توضتت توضتتأ (عنتتد) تتذه و (متتن) ؟آختتر ممتتن عنتتد  وا كيتتف توضتت ،آختتر ممتتن عنتتد  وا توضتت
 (متتن)و ،ري دللتتت (حتتتى) ،ختر مآيعنتتي حتتتى وصتل  النوبتتة ةلتتى  ،خترواحتتد بعتتد اآل لتتتدري  يعنتيلحتتتى  :الكرمتاني
قتال و  (،فتي)بمعنى  (عند)و :قال ،و و كناية عن جميع م ،خر مأ الناس حتى توضأ الذي عند آتوض يأ ،للبيان
فتي  تذه يعنتي  ،والحتديث شت ده جمتع متن الصتحابة ،خترآلةلتى ا المعنى توضأ القتوم حتتى وصتل  النوبتة :التيمي
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 ،-رضتي هللا عنته-مالتك ةال متن بريتت أنتس بتن  ، لكنه لم يتروما ةثالث أخرى وفي قضية  ،ثمانون  هش دالقضية 
األعمتتال بالنيتتا  خبتتب بتته علتتى  :حتتديث؟  تتل  تتذا يقتتد  فتتي الخبتتر ،متتن الصتتحابةغفيتتر أنتته شتت ده جمتتع  متتع

م ف ت ،خبتب بته عمتر علتى المنبتر متا نقلته عنته ةال علقمتة و كتذا ،متا نقتل ةال متن بريتت عمتر مذلكت متعو  ،المنبر
صلى هللا عليه -عاف بعد النبي  ،بال عمره -رضي هللا عنه-نس بن مالك ، أيكتفون براوية من تقوم به الحجة

قتتد يوجتتد عنتتد بعتتل التتتابعين عتتن  ،يبلبتتون العلتتووالنتتاس  ،عنتتده لتتى متتافتتاحتي  ة ،متتن ثمتتانين ستتنة أكثتتر -وستتلم
عتن بعتل التتابعين عتن بعتل الصتحابة ممتتن  وهفليستوا بحاجتة ةلتتى أن يترو  ،، لكتن موجتود أنتسبعتل الصتحابة

متن ج تة  كيتف ال ينقتل ةال ،تتوفر الدواعي على نقلته مما  ذاةن  :يقول قا ل وال ،مبلوب فالعلو ،مات يوف  تقدم
 :ال يقتول قا تل؛ لت ب تذا نعتر  أن التدين محفتو و  ،نقله من تقوم به الحجة كفتى ةذا ،اأبدً  ،ال :نقول ؟واحدشخب 

 أيتن ،حتديث ألتفما ة ، فاإلمتام أحمتد يحفت  ستبع  األلتو  متن األحاديتث ااأل مة أن م يحفاون منه عر  عن ة
معصتومة   تااألمتة بمجموع ،بشتيء فتر تيمكتن  متا ،الدين محفو  ،من دين ا ءاألمة بشي عن ل فربوا  ؟ذ ب 

المغنتي فنقتل التبعل  ،يغني عن بعتلبعض ا  األحاديث  ذه ،بعلعن لكن بعض ا يغني  ،دينالبمن التفريط 
 ؟نقله متن ما تة بريتتنمن بريقين  ل يل م أن  من بريت أو يعني كون الحديث يصل ،عن البعل األخر كا 
 أن ينقل من  ذه البرق كل ا. فال يل م ،من ما ة بريت رب حديث واحد له أكثر

وبالتشتديد متن  ،مجمتر بتالتخفيف متن اإلجمتار "هلل المد ن  المجمدر وح ثن  أن مالك أدن نعديم بدن أبد " :يقول
 انده سدمع  بد"  -عليته الصتالة والستالم-مجمر وصف بذلك  و وأبتوه ألن متا كانتا يبختران مستجد النبتي  ،التجمير

 اثدم خدر  أامد   "ستان الوضتوء يكتون فتي اإلتيتان بتالفرا ل والستنن ةح "ه"من توضدأ فأحسدن وضدو  :هريرة يقول
 " ام يعم  إل  الصد ة فإنه ف  ص ة ما ،إل  الص ة اأام   "ي الصالة ؤدالمسجد لي اقاصدً  :يعني "إل  المسج 

 ؟جدالمست ةلتى أخرجتهالتذي  متا ،تشترك مع المقاصتد ، فالوسا لةال الصالة ف و في صالة للخرو ين  ه دام ما  ما
لته األجتر  احتستب ذا ختر   ،ألنه في حكم المصلي ؛ولذا ين ى عن تشبيك األصابع ؛ و في صالة اةذً  ،الصالة

ستتبع  أالتدوام يبتتدأن يعنتتي المقتترر  ؟اآلدميتينف تل نقتتول مثتتل  تذا فتتي حقتتوق  ،الصتتالة ادام قاصتتدً  متا ،متن خروجتته
 ؟؟ نقول مثل  ذاما وصل  ةال عشر لو ،فأن  في دوامسبع ونصف دام خرج  من بيتك  ما :نقول ،ونصف
 .......طالب:

 وأنت  ،لكتن حقتوق العبتاد مبنيتة علتى المشتاحة ،عنتده ةال ثمتان يبلتع ثمتان علتى  تذا التذي متا ،ال بل يبلتع ثمتان
  .تتم ةال بأن تخر  قبل ا بوق  يكفيال الواجب أدا  ا  ذه المدة ال تتم  ذه المدة و لتشغل  ذه المدة  أجير

نده يكتدب لده بإحد ى خطو  ،إلد  الصد ةيعمد   -ويقصتد – ام  مدا ةفد  صد  هفإن"  :يقتول بعضت م ه حسدن "تيدوا 
وال شتتك أن اليمنتتى مناستتبة للحستتنة  ،ستتي ةمحتتى عنتته ياليستترى  الخبوةوبتت ،اليمنتتى تكتتتب حستتنةبرجلتته  ،بتتاليمنى
  ذا. ستنبا  الكنه  ،واليسرى مناسبة للس ية ،لشرف ا

، بتل يمشتي ،أو يدرك الركعة ،تكبيرة اإلحراميسر  كي يدرك  يعني ال  يسع"ف لشص ة اإلقام    ح كمفإيا سمع "
 يقضيه.  يفوتهوما  ،، فما يدركه يصليهوعليه السكينة والوقار

 .......طالب:
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متا و فتتح المتاء توضتأ فتي بيتته يلكتن ةن كتان  نتاك متانع متن أن  "هوءمن توضتأ فأحستن وضت" ئخر  غير متوض
  .دون وضوء ما يترتب عليهبخر  و  ،البي لكن الوضوء موجود في  ،-شاء هللا ةن- الحكم له ،ثم خر  ،وجد ماء
 .......طالب:

ال يل م أن  هوالتشبي ، ذا من باب التشبيه ،نعم ،، الخبر فيه كالممن باب التشبيه ةن صح الخبر  ذا ، ذا تشبيه
  .كل وجه يكون من

ى حتتم، كتتل خبتتوة تالحتتديث كتتل خبتتوة حستتنةألنتته واضتتح فتتي  ؛اأبعتتدكم دارً نعتتم  "ا بعدد كم  ار   اكددم  جددر  مفددإن  أظ"
كان  ءألي شي "؟هريرة : لم يا  باقالوا"تكفير السي ا    وكثر  ،األجور  فكثر  الخبا  فإذا كان أبعد كثر  ،سي ة

 ."امن  ج  كثرة الخط :قال" ؟ابعدكم دارً أ ا؟ أعاكم أجرً  ذا الحكم
عليته -قتال ل تم  ،من بيتوت م ةلتى قترب المستجد االنتقال دوااأر  وقد ،لبني سلمة -عليه الصالة والسالم-قال النبي 

أمتتتا  ،ابتتتالمقصتتتود الخُ ، تكتتتتب آثتتتاركم ،اركميعنتتتي أل متتتوا ديتتتديتتتاركم  ((ديتتتاركم تكتتتتب آثتتتاركم)) :-الصتتتالة والستتتالم
لتتى يتتذ ب بتته ة افتتي الصتتحيح لمتتا أراد أن يشتتتري حمتتارً  ذلكولتت ....،الحستتنا  ومحتتي الستتي ا  متتا ةبالنستتبة لكتابتت

 ة ةنما تكون لمن يمشي على رجليه. الكتاب ، فدل على أنفي صحيح مسلم ة قال.....،الصال
 .......طالب:

 ا تتل يكتتون فتتي ذ نتته أن يشتتتري بيتًتت اشتتخب أراد أن يشتتتري بيتًتت  تتو قتتد يعتتتري، تكتتون  نتتاك مفاضتتلة بتتين أمتتور،
 ؟الصتتتلوا حضتتتور جميتتع علتتى  أو يشتتتري قريتتتب متتن المستتجد لكتتتي يعينتته ،اعتتن المستتتجد متتن أجتتل الخبتتت ابعيتتدً 

، يعني بعل على صالة الجماعة االمسجد خبرً عن بعد ، فإن كان ةذا أكل ةنسان يعر   مته مفاضلة،المسألة 
ذا األوقا  ما يصلي  ذا نقول....، ))ديتاركم تكتتب  ال بتأس :نقتولكتان عنتده متن ال متة والحترب علتى الخيتر  وا 

، متتا العمتترة ةلتتى العمتترة ،  الخمتتسالوضتتوء الصتتلوا عنتتدك ،وجتته متتن   متتن أكثتتروقتتد تتضتتافر المكفتترا آثتتاركم((
ال  اأيًضتتلكتتن ذنتتوب العبتتاد  ،أوستتع ممتتا نتصتتور ونتخيتتل ،، وفضتتل هللا واستتعاجتنبت  الكبتتا ر، أمتتور مكفتترا  كثيتترة

  .نفتا  الدنيا على الناس، ال سيما مع ان اية ل ا
يقتال لكنته ال  ،اتا ره أنته موقتو  علتى أبتي  ريترة تذا  ،خترهآةلتى  ..."من توضأ فأحسدن" :هريرة يقول سمع  با"

  .-رضي هللا عنه-من حديث أبي  ريرة  ايروى مرفوعً  او و أيًض  ،يالرأمن قبل 
الغددالب  مددن أل أددن الوضددو ندده سددمع سددع   بددن المسدد ب ي سددبددن سدع    وحدد ثن  أددن مالددك أددن يح دد  " :يقتول

 :يقتتول أنتتس ،بالمتتاء ىاستتتنج -ه الصتتالة والستتالمعليتت-النبتتي  أنثبتت   "النسددا  إنمددا يلددك وضددو  :فقددال ،بالمددا 
 :وستعيد يقتول ،بالمتاء -عليه الصتالة والستالم-فثب  االستنجاء من فعله  "في ا ماء ةفأحمل أنا وغالم نحوي ةداو "
 ،متا يمكتن ؟بالمتاء استتنجى -عليته الصتالة والستالم-يعنتي ستعيد يخفتى عليته أن النبتي  "ةنما ذلك وضتوء النستاء"

،  تذا أنته يكتفتي بالحجتارةتسمح نفسه  ما ،وعلى أسلوب النساء ،على بريقة النساء :قال اأن شخًص لكن المتوقع 
علتتى  تتذا التتذي ال  ينكتتر -رحمتته هللا-فكتتأن ستتيعد يقتتول: متتا ي نتتأ،  التتذي، ، وأستتلوب النستتاءالنستتاء ةالشتتعور بريقتت
أن ستعيد يخفتى عليته مثتل ال ياتن و  ،بالمتاء أنته استتنجىثبت   -عليته الصتالة والستالم-، الرستول يكتفي بالحجتارة

أو أمته أو أختته حجتارة  ىلتو أعبتكل واحتد متن نفسته  اآلن، : أنا ما تكفيني الحجارة، لكن شخب قال لها ذا أبدً 
النستتاء متتن حرصتت م علتتى بعتتل  يعنتتي ،يكفتتي م متتا ،باإلجمتتا    يجتت   ،  و تتو يجتت  ؟ ختتالب يكفيتتكِ  :قتتالمناديتتل 
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؟! كأنتته ركتتن متتن الحجتتر قبَّلتت ا متت عة وترجتتأ متتر يعنتتي يمكتتن تحتت  اصتتدر مثتتل  تتذه األفعتتال، الخيتتر متتع الج تتل ي
 يي نتان متاأنتا وهللا  : مال تك ك واحتد متنلت فلتو يقتول، تكب من المحاورا  أكثتر ممتا قصتدته، مع أن ا تر األركان
ن نعتم النستاء  تتجيبته ب تذا؟ متا يمكتن  ؟ال حتام فتي الحت  متثاًل   ذه بريقتة النستاء متع :تقول ،الحجر قبل ةال ةذا 

ن كان في األصتل خيتر، بلتب خيتر، لكتن أيًضت ال يال ر المعتارل لمتا  تو أقتوى يتالخ ايصدر من ن مثل  ذا، وا 
كتان وا تستا ه اقتدا ته  ةلشتد -وأرضتاهرضتي هللا -بتن عمتر او  ،متن الم احمتةعمر ن تي ولذا  ؛تركه خيريعني منه 

  ُيترك؟ ُيترك. أمويرجع، لكن  ذا خير  ايخر  من أنفه مرارً  الدم ،يرعفي احم حتى 
، النستاء ال تكتفتي للواقتع ف تو صتحيح اةن كتان بياًنت ؟النستاء ال تكتفتي بالحجتارةأن يمكن يف تم منته أن ستعيد يترى 

عليته -يكفتي النبتي متا دام الحجتارة بالنستبة للنستاء، متا ناتن بته، كفتي يال  هيرى أن انان أن سعيدً لكن  ،بالحجارة
   و ونساؤه، ما يان فيه ذلك. - عليه وسلمصلى هللا-فعله النبي و  -الصالة والسالم

 -صدش  هللا أشيده وسدشم- رسدول هللامالك أن  ب  الزنا  أن األأر  أدن  بد  هريدرة  ن أن وح ثن  " :ويقتول
 ،كتذا  تو فتي الموبتأ :بتن حجتراةذا شترب يقتول  "((إيا شرب ال شب ف  إندا   حد كم فشيغسدشه سدبع مدرات)) :قال
ولتغ يلتغ بتالفتح  :لايقت ،معرو  في اللغتةو و ال ((ةذا ولغ)) :جم ور أصحابهواية المش ور عن أبي  ريرة من ر و 

وفتي غيتر  ،يلتغ فيته ، تذا بالنستبة للمتا ع كالمتاء ونحتوه ،أو أدخل لسانه فيته فحركته ،في ما ةذا شرب ببر  لسانه
ألنته ةذا أمتر  ؛لستان والفتملواألكثر على قياس بقية البتدن علتى ا ،لحسه :وفي اإلناء الفار  يقال ،لعقه :الماء يقال
ن كان بعض م  ،يؤمر بالغسل من بقية األعضاء من باب أولى ن مباشرة الفم و و أشر  ما فيه فلمن بالغسل  وا 

ن لم يقتع فتي  ،لتسبيع التتريبةلى ا اويضا  أيًض  ،يرى أن التسبيع والتشديد ةنما  و للفم فقط على ج ة التعبد وا 
ن اختلف  الرواية في محله ،  من حديث ابن سيرين عن أبي  ريرةلكنه ثاب ،رواية مالك التتريب فتي  ل  تو  ،وا 

والمرجح  ،ختال  بين الرواة في محلها ؟الثامنة عفروه أو ة ن أو ةحدا ن أو أخرا ن أو عفروه السابعأوال ؟األولى
غستلة األولتى أ ال أثتره ألنته ةذا وضتع التتراب فتي ال ؛و و الموافتت للمعنتى ، نأوال :الرواة وضبب م ةمن حيث كثر 
  .لتنايف اإلناء من أثر التراب ؛لكن لو جعلته في األخيرة احتج  ةلى غسلة  ا دة ،غسال الما بعده من 

 متامقصتودة  :ةذا قلنتا ؟غيتر مقصتودة أماإلضتافة مقصتودة  ه تذةنتاء أحتدكم  ((فد  إندا   حد كمال شب إيا شرب ))
تترى  :وولتغ فيته كلتب تعبيته ةيتاه وتقتول من جاركاستعر  ةناء  ولبحيث  ،تملكه أن  الذيأن  ك ءتغسل ةال ةنا

، الغالتتب أن أغلبيتتةلكتتن المستتألة  ،مقصتتودة أو غيتتر مقصتتودة؟ غيتتر مقصتتودة يرصتتت ،متتا تغستتله ،الكلتتبفيتته ولتتغ 
 األمتر ((الكلب في ةناء أحدكم فليرقتهولغ ةذا )) :جاء في رواية مسلم ،هءاإلناء الذي عنده  و في ملكه فيكون ةنا

ن األمتر بالغستل متن أجتل النجاستة فالمتاء تتنجس ال بتد : ةلكن ةذا قلنا ،ن ا غير محفواة: ةباإلراقة بعض م يقول
ومتا حولته  ،ى ما لعقهلقأو لعقه كما تقدم ي ،وولغ فيه الكلب اأما ةذا كان جامدً  ،اما عً ةذا كان  ، ال سيمامن ةراقته

  كالفأرة تقع في السمن.
 ،واألمتر بالغستل للنجاستة عنتد األكثتر ((يغسدشه سدبع مدراتف  إنا   ح كم فش -الكلبغ أو ول- إيا شرب ال شب))
 اثالثًت بالغستل :والحنفيتة يقولتون  ،لتعبتدل افتاألمر بغستله ستبعً  ،ألنه يرى أن الكلتب بتا ر ؛مالكاإلمام تعبد عند لول

بفتتوى أبتي  ريترة راوي  ،ة وفتتواهأبي  ريتر  فعلب قول مون ويؤيد ،سبعيحتا   ما ،اتغسل ثالثً  ،كغير ا من األنجاس
أنته ثبت  عنته أنته  متع : العبترة بمتا روى ال بمتا رأى،ون والجم تور يقولت ،ى بمتا رو  الراوي أعتر  :ويقولون  ،الحديث
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 ،جاسة عند الجم ور، عرفنا أن الغسل للنفتواه المخالفةبالعمل من  ة للنب أولىففتواه الموافق ،ابالغسل سبعً  فتىأ
  .ألن الكلب با ر عند م ؛دتعبوعند المالكية 

 أم الويتتترب  ا؟ يغستتل ستتبعً يصتتيد ةال بفمتته وال ،متتاذا عتتن الصتتيد ةذا صتتاد بفمتته ،ةذا ولتتغ فتتي اإلنتتاء يجتتب غستتله
األمتر ختلتف امتا نجاستة لألنته ةذا كتان ل ؛يتؤمر بغستله وال بتتريبتهمتا أنه  ،الصيد ؟ المالكية من أقوى أدلت ميحتا 
ن الغستتتل ة :لكتتتن  تتتل التتتذين يقولتتتون لكتتتن األولتتتى تبتتترد، ، قولتتتةمعةذا كانتتت  العلتتتة  ،اإلنتتتاء وال صتتتيد وال غيتتتره متتتن

أشد متن  تذا   ذا أن الصيد يأتي عليه ما  و نلكن جواب م ع ؟التراببسبع مرا   صيدللنجاسة يأمرون بغسل ال
 ،بتد أن يغستله ال نعتم ،اغستله :بتدون بتبخ قيتل لته ئنيت الصتيديريتد أن يأكتل  الكتن لتو قتدر أن ةنستانً  ،و و البتبخ
 فكتتتأن الغستتتلة ،حتتتدى الغستتتال  تتتترابةيجعتتتل فتتتي  :يقولتتتون  م تتت ،الثامنتتتة بتتتالتراب، أمتتتا عفتتترو ن  تتتنالتتريتتتب أوال
والمرجح أنه يكون في الغسلة األولى لما  ع،بال تخالف  ذا الرواية رواية الس ولذا ؛لتراب عن غسلتينلالمصاحبة 

أنا عندي صابون يكفي عن  :، قد يقول قا لغيره من المنافا  يغني عن الترابوال  ،والتتريب ال بد منه، سمعنا
ن فتي لعتاب الكلتب دودة أو : ةقتالوا ،وقتد أا تر ذلتك البتب ،يكفتي متا؟ متا يكفتي أوبلغ من التراب يكفي أ ،التراب

تمتتو ، نعتتم،  تتذا يقتتول:  متتاصتتابون  لكتتن متتع ،الكتتن متتع الغلتتي تمتتو  قبًعتت ،رابجرثومتتة ال يقضتتي علي تتا ةال التتت
النجاستة ال لمتاذا؟  ؟القدر، نببخ القدر، نضع على النار يكفي عن التراب أو يكفي عن المتاء والتترابغلي ن نحن

قلنتا  مثلمتاعلتى كتل حتال  ؟الجرثومتة هيقتتل  تذ ؟ن الغلتي يقتوم مقتام التتراب: ةقلنتا متالكن التراب  ،ت ول ةال بالماء
 .ضعهواإلناء له و  ،فالصيد له وضعه ،النب: الحكم في ذلك امرارً 

 .......طالب:
متا يتنجس اليتابس تلمسته و تو يتابس متا يتنجس، يتابس كل تم، لكتن  نعتم، أ تل العلتمعامتة قتول و  ،اتا رال ذا  و و 

 ربب ينجس. ا ً أو باشر شي ،رببلو ن اليابس، لك
 ....، ةلى اآلن خمسة أحاديث. ترى المسألة تحتا 

 ،واحصدداسددتقيموا ولددن ت))قددال:  -أشيدده وسددشم صددش  هللا-ه  ن رسددول هللا غددوحدد ثن  أددن مالددك  ندده بش" :يقتتول
عليته -حتديث مفتاو  بتين مالتك والنبتي ال "((إا مدؤمن و وا يحدافظ أشد  الوضد ،وخ ر  أمال م الص ة ،واأمشوا

 ا وعممجلكن ب ،و ذه البرق كل ا ال تسلم من ضعف ،لكنه موصول عند ابن ماجه من برق  ،-الصالة والسالم
  .تدل على أن له أصاًل 

 ا أصتحاب نوالخبتر عت ،باالستتقامة واألمتر ،والمحجة المن   أو على ،أو على البريت ،على الجادة ((ستقيمواا))
{ مستتتفيل فتتي الكتتتاب والستتنة ددَتِقمن }ِإنال الالددِي َن َقددال وا ، -عليتته الصتتالة والستتالم-لنبتتي لأمتتر  [( ستتورة  تتود117)] }َفاسن

ددَتَقام وا{ ويلتت م  ،فعلتتى المستتلم علتتى أن يستتتقيم ((ثتتم استتتقم ،أمنتت  بتتاهلل :قتتل)) [ة األحقتتا ( ستتور 12)] َربَُّنددا َّللاال  ث ددمال اسن
 ،ممتثلتتين متتا أمتترتم بتته ،-عليتته الصتتالة والستتالم-النبتتي القتتدوة واألستتوة  افتتي ذلتتك خبتتمتبعتتين  المحجتتةو  ةالبريقتت

لكتن ستددوا  ،صتوالتن تح ،بته ميعنتي لتن تبيقتوا أن تعملتوا بجميتع متا أمترت ((ولن تحصدوا))مجتنبين ما ن يتم عنه 
ال  ((واأمشدوا)) :متا دمنتا لتن نحصتي ولتن نبيتت كيتف نعمتل؟ جتاء األمتر بعتد ذلتك بقولته :قتد يقتول قا تل ،وقاربوا
بدقتتة غيتتر  صتتاءحاإلأن  اواإلحصتتاء كمتتا يف تتم منتته عتتدم اإلباقتتة أيًضتت ،لكتتن ال تيأستتوا ،أنتتتم لتتن تحصتتوا ،تيأستتوا
َمتن ِلَغددٍ {}اتال يعنتتي المحاستتبة والمراقبتتة أمتتر مبلتتوب  ،ممكتتن ددا َقدد ال دد   مال َتنظ ددرن َنفن ددوا َّللاالَ َولن يقتتول  [( ستتورة الحشتر18)] ق 
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ر الناتويراقتب ويتديم  ،حاستب نفسته" فعلتى اإلنستان أن ي"حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا :-رضي هللا عنه-عمر 
وقدرتتته لتتن  ستتتباعتهحستتب ا -جتتل وعتتال-ذلكتتم قتتد يراقتتب نعتتم متتن اتتتت هللا  لكتتن متتع ،ويصتتحح خبتتأه ،فتتي عملتته

َتِسدب وَن{خونه اإلنسان دسيسة في قلبه ت دلكن قد تكون عن ،هيخيب هللا رجاء ون دوا َيحن دَن َّللاالِ َمدا َلدمن َيك   }َوَبَ ا َله م مِ 
يمنتع  ءوفتي قلبته شتي ،السفرة الكرام البتررة وعنده أنه مع ،نأ القرآيقر  سجداإلنسان جالس في الم [( سورة ال متر42)]

فتتي ، و ةلتتى آختتره ....لتته ويتتدعوحتتتى  ء،، شتتخب يعلتتم النتتاس وعنتتده أنتته تصتتلي عليتته كتتل شتتياآلثتتارمتتن ترتتتب 
 ،المحضتة اآلخترةيعنتي متن علتوم  ،ألن  ذا العلم أمره وشتأنه خبيتر ؛ال له وال عليهكفا  الن اية يتمنى السالمة 
  أل هللا العافية.نس ،وأول من تسعر ب م النار يوم القيامة ثالثة ومن م العالم ،ال يجو  فيه التشريك

 ، آال كوعنتتد ،تحستتب األربتتا  والخستتا ر ، اأمتتور التتدنيا يمكتتن ةحصتتاؤ ن المستتألة اتتن أاإلنستتان يفلتتن تحصتتوا 
ن ))مقلتتت بالنستتبة للمخلصتتين الصتتادقين ولتتذا  تتذا األمتتر  ؛اآلختترةلكتتن أمتتور  ،وعنتتدك متتن يستتاعدك علتتى  تتذا وا 

ةال ذرا  فيستتبت عليتته الكتتتاب فيعمتتل بعمتتل أ تتل النتتار  أحتتدكم ليعمتتل بعمتتل أ تتل الجنتتة حتتتى متتا يكتتون بينتته وبين تتا
 ،لنتتاسلويا تر  ((لنتاسل ))فيمتتا يبتدو: ختر:  تذا حتديث مبلتتت يقيتد بالحتديث اآليعنتي  تل الستتلف قتالوا ((فيتدخل ا

 م،الختو  يستاور  ،ال، -عليته الصتالة والستالم-مخلصين وموافت لما جتاء عتن النبتي و  ،ومناسب وعملنا صحيح
حسانه الخو  والوجل عن موجاء الخبر   ن جاء بعد م ممن يغلب عليهمبخال   ،أن م جمعوا بين ةتقان العمل وا 

  .ةساءة العمل مع األمن
والخبتتتاب لمتتتن يلفتتت   ،ألن تتتا أ تتتم أركتتتان اإلستتتالم ؛خيتتتر األعمتتتال الصتتتالة ((وخ دددر  أمدددال م الصددد ة ،أمشدددوااو ))

لتذي لتيس ، اةال متؤمن الوضتوء وال يحتاف  علتى ،صتالةوأعام تا ال اأ م األعمتال وخير تا وأكثر تا أجترً  ،بالش ادتين
 .المشقة والمكارهال سيما مع  ،وأشد منه الغسل ،بمؤمن ال يحاف  على الوضوء

 
  حسن هللا إليك

 الر   واأل ين نبما جا  ف  المسح  :باب
  كان يأخي الما  بأصبعيه ألينيه. أن مالك أن نافع  ن أب  هللا بن أمر

حت  يمسح الشدعر  ،ا :  فقالأن المسح أش  العمام سل هللا األنصاري  ن جابر بن أب أن مالك انه بشغه  
  .بالما 

  ، ويمسح ر سه بالما .أروة بن الزب ر كان  نزع العمام  با أن مالك أن هشام بن أروة  ن 
  ر سدها وتمسدح أشد ،أبد  هللا بدن أمدر تندزع خمارهدا ةأن مالك أن نافع  نه ر ى صفي  بندت  بد  أب د  امدر 

  صغ ر. ليٍ ونافع  وم ،بالما 
ا  نبغدد   ن يمسددح الرجدد  وا المددر ة أشدد  أمامدد  وا  :فقددال ،  مالددك أددن المسددح أشدد  العمامدد  والخمدداروسددل
 . رؤوسهماوليمسحا أش   ،خمار
ن قدال:  رى  ن يمسدح بر سده ،هحتد  جدف وضدوؤ أشد  ر سده   مالك أن رج  توضأ فنس   ن يمسدح وسل ، وا 

 ن يع   الص ة.كان ق  صش   
  :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 
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 الر   واأل ين ن.بما جا  ف  المسح  :باب
  .-رحمه هللا-و ذا رأيه  ،يعني دون الحوا ل من عمامة وخمار ونحو ما ،الرأس واألذنينبالمسح 
بأصتبعيه ألذنيته  "أن مالك أن نافع  ن أب  هللا بن أمر كان يأخي الما  بأصبعيه ألينيدهيح   ح ثن  " :يقول

ال كل أذن أصبعين  ؟كتل أصتبع ل تا أذن "كان يأخذ الماء بأصبعيه ألذنيه" :النبشو   ؟يعني كل أذن أصبع وا 
  .كل أذن ل ا أصبع ا ؟الجمع بالجمعمثل بالتثنية يعني مقابلة التثنية 

 .......طالب:
 على  ذا. لكن اللف  ما فيه ما يدل  ،نعم

 .......طالب:
فتتإذا مستتح رأستته )): لقولتته فتتي الحتتديث الستتابت ؛وأن متتا متتن التترأس ،األذنتتين فتتيوستتبت الكتتالم  ،ال شتتك تتو المتتراد بتت

  ، تقدم الكالم فيه.معرو والخال  في ذلك  ((خرج  الخبايا من أذنيه
ا حتد   :فقدال ،أدن المسدح أشد  العمامد  سدل نه بشغه  ن جابر بن أب  هللا أن مالك  يح   وح ثن  " :قتولي

بتتل ال بتتد أن يمستتح  ،أنتته ال يتترى المستتح علتتي العمامتتة -رضتتي هللا عنتته- تتذا رأي جتتابر  "بالمددا  ريمسددح الشددع
{ :لآلية امتثااًل  ؛الشعر بالماء من وَهك  ج  ِسش وان و    .[( سورة الما دة9)] }فاغن

 ويمسدح أشد  ر سده ،أروة بن الزب ر كان  نزع العمامد  وح ثن  أن مالك أن هشام بن أروة  ن  با" :ثم قال
فروي عن جماعة من الصحابة والتابعين أن م أجتا وا  ،والمسح على العمامة مسألة خالفية بين أ ل العلم "بالما 

بتتن أميتتة وبتتالل  ومتتن حتتديث عمتتر  -عليتته الصتتالة والستتالم-ي بتتةلتتى الن او تتو ثابتت  مرفوًعتت ،المستتح علتتى العمامتتة
علتتى  االقتصتتارأن وذ تتب الجم تتور ةلتتى  ،متتةالمستتح علتى العما ،-رحمتته هللا-و تتذا متتذ ب أحمتتد  ،والمغيترة وأنتتس

 االخبر عن جتابر متا جتاء أيًضت ناعند ،من الرأس مع العمامة احتى يمسح ج ءً    يج  وال  ،مسح العمامة ال يكفي
بتل ال  ،متذ ب الجم تور أن المستح علتى العمامتة ال يكفتي وحتده ،عن أبي عروة بن ال بير أنه كتان ينت   العمامتة

عن جمع متن  مروي و و  ،ومذ ب اإلمام أحمد أنه يكفي المسح على العمامة ،الرأس من ءبد أن يمسح مع ا ج  
محنكتتة يشتتت ن ع تتا  تتي علتتى الُختتف، العمامتتة ةذا كانتت   اوقياًستت ،وفيتته أحاديتتث كمتتا ستتمعنا ،والتتتابعين الصتتحابة

 ىعلى كل ما غبتفيمسح  وال يعني  ذا أن اإلنسان يتوسع ،ما جاء في ا من األخبار المرفوعة ، معالُخف ةبمثاب
  ب ارة.الال بد أن تكون على  ،على الشما يمسح  ،يمسح على الباقية ،كما  عم بعض م ،الرأس
 ةالعابتد الناستك  وجتته صتفي "بدن أمدراهللا  وأن مالك أن نافع  نه ر ى صفي  بنت  ب  أب   امر ة أب " :يقول

يقصتتد  ،ولتتيس فتتي  تتذا مستمستتك ألحتتد ،نبتتوةبتتن أبتتي عبيتتد التتذي ادعتتى الأختت  المختتتار  ،الثقفيتتةبنتت  أبتتي عبيتتد 
البيت  بيت  يكتون بعتل النتاس متا ي مته أن  ،بتأن صتفية أخت  المختتار االبيو  التي ليس  علتى شتربه احتجاًجت

  ؟ما  و ذلكوالدافع ل ،مثل المختار لن يصيروام ما كان  :يقول ،صال خير و استقامة وفضل و 
 .......طالب:
  .البي  الدافع ما  و بنفس نعم،

 .......طالب:
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فيقال له: انتار يا أخي، ابحث عن أ ل الخير وفضتل واستتقامة،  ذه على وجه الخصوب تعجبه، ألن  ال، ال؛
أردأ من المختار، والسبب الباعتث لته علتى ذلتك  لن يصيروايعينونك على صال  امرأتك، وصال  ذريتك، يقول: 

عتن  وجتتك  فضتاًل  ،رتعترل أنت  نفستك للخبت ،رخب يا أخي  ذا :نقول ،أو مدح  له ،كون  ذه المرأة أعجبته
 ،البيتت  الصتتالح التتذي يعينتته علتتى نفستته أن يتتت و  أن يختتتار المتترأة الصتتالحة متتن ةذا أرادفعلتتى اإلنستتان  ،وأوالدك

متا و  ،خيتار األمتة فعتل :  تذاوال يقتول ،بيت  محفتو  األوالد ةلىيسافر و و مرتا  مبم ن ةذا ذ ب  ،وعلى أسرته
ثتم بعتتد  ،وحرصتت  علتى أن تختتتار  ت وجتيعنتتي أنت  ةذا  ،تتتار حصتل منتته متا حصتل بعتتد الت وا يتدريك أنته المخ

عليتتك أن  ،لكتتن الكتتالم لمتتا يكتتون الخيتتار بيتتدك مستت ول عنتته،بمتتا أنتت  ال وجتتة  ةختتوةانحتتر  متتن انحتتر  متتن  ذلتتك
  .واآلخرةوما يعينك على خير الدنيا  ،وما تبرأ به ذمتك ،نسلكلتحتا  لنفسك و 

ك أن وال شت "وتمسح أش  ر سها بالمدا  ،اتنزع خماره -ة أب  هللا بن أمر مر ا-أب    ب    بنت  نه ر ى صفي"
ن كتتان بعضتت م يتترى أن األصتتل غستتل التترأس ،حتتت بالعمامتتةلةذا شتتت ن عتته م خمتتار المتترأة ال ستتيما والعمامتتة  ،وا 

صتتغير  ،م تتذم صتتغيرو ونتافع ي ،وتمستح علتتى رأستت ا بالمتتاء ،فتال يقتتاس علي تتا الخمتتار ،علتتى ختتال  األصتتلجتاء  
وأتقتن  ضتبطةذا لتف لكتن ال تقبتل روايتته و تو صتغير حتتى يك   ،صغيرال ، وال مانع من أن يروي دون سن التكليف

قبتل روايتة الفاستت ةذا أدى وتُ  ،ل روايتة الصتغيربتقفتُ  ،لِبتوأتقنه بعد البلو  قُ وضببه و و صغير ثم أدى ما حفاه 
ةنما  الشرو  في حال  ء،ففي حال التحمل ال يشتر  شي ،ى بعد اإلسالمقبل رواية الكافر ةذا أدتُ  ،بعد االستقامة

  .األداء
ا و  ،المددر ة أشدد  أمامدد و   ا  نبغدد   ن يمسددح الرجدد :فقددال ،أددن المسددح أشدد  العمامدد  والخمددارمالددك  سددل و "

 المترأةالرجتل و  يمستح "ارؤوسهمسحا أش  يمول" قال أبو حنيفة والشتافعي ذلكوب "ارؤوسهمأش   اوليمسح ،خمار
َصدددَغتن }َفَقدد ن  ولتتتذا جتتاء ،تتتوالي التثنيتتة ثقيتتل ،علتتى رأستتتي ما :متتا قتتال ،ارؤوستتت موليمستتحا علتتى  ،ستت ماو علتتى رؤ 
َمددا{ متتا األصتتح فتتي  اةذً  ،ارؤوستت معلتتى  :ولتتذا قتتال ؛ثقيتتل التثنيتتا تتتوالي  ،قلباكمتتا :متتا قتال [( ستتورة التحتتريم4)] ق ش وب ك 
لكتن توالت   ، تذا األصتل صتحيحي ما ؟صتحيحي ما أو فتي صتحاح مارواه البخاري ومستلم فتي  :نقولأن التخري  
فتي بعتل الكلمتا  دون ستتثقل ت يعنتي ،فتي صتحاح ما :قلنتا ،صغ  قلوبكمتا ،قلوبكماأن نببت  أردناةذا  ،التثنية
 ؟الفرق بين صحيحي ما ورأسي ما ما ؟بعل
 .......طالب:

ِمِن نَ  ن َطاِلَفَتاِن ِمَن النم ؤن َتَتش وا }َواِ  وأفتراد  ،ل كثيتراأفتراد الرجت ،يعنتي أنت  ناتر  ةلتى األفتراد [( سورة الحجترا 6)] {اقن
يعنتي ةذا وج نتا متا جتاء عنتدنا لتن نستتبيع توجيته  ؟ةقليلت أم ةكثيتر  تيننعم فالرؤوس كثيترة والقلتوب للمترأ ..،النساء
ي لتبس فالمعتمتد نعتم ةذا أوقتع ختال  األصتل فت ، ذا  و األصل صحيحي ماعلى كل حال األصل التثنية  ،اآلية

أكثتر متن ولمستلم  ،لبختاري أكثتر متن صتحيحلفتي صتحاح ما يمكتن  :لكتن لتو قلنتا ،ألنته لتن يلتتبس بغيتره ؛األصل
 . لكن القلوب ال يمكن أن يف م من ا أكثر من  ذا ،محتمل صحيح

يعنتي  " رى  ن يمسح بر سده :فقال ،هوؤ ج  توضأ فنس   ن يمسح أش  ر سه حت  جف وضر   مالك أن وسل"
ألنته  ؟لمتاذا "  الصد ة كان ق  صش  يع نوا  "النسيان  ةنما يجب مع الذكر ال مع ن الفورأل :يقول المالكية ،وحده

 ، ال بد من اإلعادة.غسل الرجلين وأ ،كما لو ترك غسل الوجه ،فال يج  ه ،وءقد ترك فرل من فرا ل الوض
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  .وهللا أعلم
 .محمد وعلى آله وصحبه أجمعيننبينا  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


